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Wprowadzenie

Wed³ug Ewangelii Mateuszowej Jezus, wyg³aszaj¹c �kazanie na
górze� (5-7), stwierdzi³, ¿e celem Jego misji nie jest zniesienie, czyli po-
zbawienie obowi¹zuj¹cej mocy, nauki, praw i obietnic Starego Testamen-
tu, lecz ich udoskonalenie i wype³nienie (5, 17: �Nie s¹d�cie, ¿e przysze-
d³em znie�æ Prawo albo Proroków. Nie przyszed³em znie�æ, ale wype³niæ�).2

Nastêpnie przy pomocy sze�ciu antytez ujawnia �nowo�æ� swojej nauki na
tle tego, co jego s³uchacze znali przej¹wszy tradycjê przodków (�S³yszeli-
�cie, ¿e powiedziano przodkom [çkousate hoti errethç tois archaiois] �
a ja wam powiadam �� [5,27-22.33-34 oraz � bez �przodkom� � 5,27-
28.31-32.38-39.43-44]). W pi¹tej antytezie (5,38-42) przedmiotem trady-
cji przodków jest tre�æ wyra¿enia �oko za oko, z¹b za z¹b�, zwanego for-
mu³¹ talionu. Zgodnie z t¹ formu³¹ kara wymierzona sprawcy obra¿enia
cielesnego (ze �mierci¹ w³¹cznie) powinna byæ taka sama, jak szkoda wy-
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1 Niniejszy artyku³ zosta³ ju¿ wydrukowany w �Przegl¹dzie Religioznawczym�,
(2003)2, s. 3-19, jednak niezastosowanie dostarczonej przez autora czcionki do
transliteracji s³ów akadyjskich i hebrajskich sprawi³o, ¿e tre�æ argumentów jest
w niektórych miejscach ca³kowicie niezrozumia³a.

2 Na temat znaczenia w kontek�cie wyra¿eñ: prawo, prorocy, znie�æ i wype³niæ zob.
np. J. Homerski, Ewangelia wed³ug �w. Mateusza. Wstêp, przek³ad z orygina³u,
komentarz (PNT III, 1), Poznañ 1979, s. 131-132; R. Schnackenburg, Matthäuse-
vangelium 1,1-16,20 (NEB I/1), Würzburg 21991.
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rz¹dzona ofierze3 . Jezus powiedzia³ jednak: �S³yszeli�cie, ¿e powiedzia-
no: Oko za oko i z¹b za z¹b! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu
z³emu. Lecz je�li ciê kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!�
(5,38-39). Wydaje siê wiêc, i¿ wed³ug przekazu Mateusza Jezus zdystan-
sowa³ siê ca³kowicie od takiej sprawiedliwo�ci, któr¹ by charakteryzowa³a
i propagowa³a formu³a talionu: wobec z³a, jakie kto� wyrz¹dza, nie nale¿y
stosowaæ prawa odwetu.

Wyra¿enie �oko za oko, z¹b za z¹b� wystêpuje w Starym Testamen-
cie trzykrotnie, w formie identycznej i to w trzech wielkich zbiorach � ko-
deksach prawnych: Wj 21,24; Kp³ 24,20 i Pwt 19,21. Czy¿by wiêc Jezus
w tym przypadku przeczy³ samemu sobie i �znosi³ Prawo albo Proroków�?
Tak najczê�ciej � niestety � pojmuje siê Jego wypowied�. Konsekwencj¹
takiego rozumowania jest wskazywanie na rzekomo fundamentaln¹ ró¿nicê
miêdzy Starym i Nowym Testamentem: Bóg Starego Testamentu jest Bo-
giem odwetu, zemsty, za� Bóg Nowego Testamentu Bogiem mi³o�ci. Czy
jednak rzeczywi�cie tak jest? Czy formu³ê talionu w Starym Testamencie
nale¿y faktycznie rozumieæ w sensie wskazania na karê, która powinna za-
daæ sprawcy takie cierpienie, jak czyn przestêpczy? Czy formu³a �oko za
oko, z¹b za z¹b� w Starym Testamencie wzywa naprawdê do zemsty?

1. Zasada talionu w prawie staroorientalnym

Cz³owiek Mezopotamii wyznawa³ zasadê, ¿e to co normalne, jest
dobre. St¹d wymierzanie sprawiedliwo�ci w s¹dzie zmierza³o do przywraca-
nia normalnego stanu � stanu prawa. Procesowe przywracanie stanu normal-
no�ci charakteryzuj¹ dwa, wystêpuj¹ce czêsto w hendiadionie, pojêcia, mia-
nowicie sprawiedliwo�æ (mi4s]aru[m]) i prawda (kittu[m]). Podstawami przy
wymierzaniu prawa by³y akta s¹dowe lub prywatne, sporz¹dzone wobec
�wiadków i opieczêtowane, po�wiadczaj¹ce zmiany stanu posiadania i stanu
osób. Prawo procesowe nie zna³o przestêpstw oficjalnych, które by³yby roz-

patrywane �z urzêdu�. Nawet w przypadku obra¿eñ cielesnych b¹d� kradzie¿y
skargê wnosi³a strona poszkodowana. Podstawowym celem procesów s¹do-
wych by³o odszkodowanie (h}it@itu[m]). W odpowiedzi na skargê i po zbada-
niu dowodów (akt, wypowiedzi �wiadków) wydawano, jako propozycjê za-
koñczenia sporu, wyrok, który nabiera³ mocy prawnej po wyra¿eniu przez
obie strony pod przysiêg¹ rezygnacji ze sporu i w tym kontek�cie uchodzi³
za wyrok sprawiedliwy (di4nu[m]). Oczekiwanie, aby w takich samych przy-
padkach wydawano takie same wyroki, by³o obce ówczesnej idei sprawie-
dliwo�ci. S¹downictwo jako takie opiera³o siê ca³kowicie na prawie zwycza-
jowym i na przypadkach precedensowych.4

Znajdowane w procesach prawne rozstrzygniêcia zaczêto z czasem
gromadziæ i tworzyæ z nich zbiory w analogii do literatury omenowej5 , tak
aby mog³y jak najlepiej s³u¿yæ celom szkoleniowym w systemie kszta³ce-
nia elit intelektualnych. Na podstawie tych artystycznych zbiorów opiso-
wych tekstów prawnych mo¿na by³o, poprzez ekstrapolacjê fikcyjnych przy-
padków, uczyæ siê sztuki podejmowania s³usznych decyzji.6

3 S³owo �talion� pochodzi od ³aciñskiego terminu talio, -onis, oznaczaj¹cego �od-
p³atê�, �odwet�, �wynagrodzenie�. Po raz pierwszy jest po�wiadczone w rzymskim
Prawie XII Tablic, gdzie odnosi siê do równej odp³aty za szkodê doznan¹ na ciele
(Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto � �Je�li cz³onek cia³a [cia³o] skale-
czy³ i nie zawar³ z nim pokoju, niech bêdzie talion� [VIII,2]). Zob. S³ownik ³aciñ-
sko-polski, V, red. M. Plezi, Warszawa 1979, 334; H.-W. Jüngling, �Auge um Auge,
Zahn um Zahn�. Bemerkungen zu Sinn und Geltung der alttestamentlichen Talions-
formeln, �Theologie und Philosophie� 59(1984), s. 2-4.

4 Zob. E. Otto, Recht/Rechtswesen im Alten Orient und im Alten Testament, w: Theolo-
gische Realenzyklopädie, XXVIII, ed. H. Baltz i in., Berlin 1997, s. 198-201 (ca³o�æ
197-209); a tak¿e R. de Vaux, Ancient Israel. Ist Life and Institutions (t³. z fr.
J. McHugh), London 1994, s. 144-146; A. Tronina, Prawo i s¹downictwo, w: ¯ycie
spo³eczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1998, s. 133-134.

5 Chodzi o zbiory tzw. omina (od ³ac. omen, ominis), czyli zestawienia ró¿nych zna-
ków, niekiedy przyjmuj¹cych formê konkretnych sytuacji lub zjawisk, interpreto-
wanych jako oznaki uprzedzaj¹ce czy zapowiedzi rozmaitych zdarzeñ. Spisane omnia
maj¹ przewa¿nie postaæ zdania warunkowego z³o¿onego z poprzednika wprowa-
dzonego przez spójnik �je¿eli� (s]umma), a podaj¹cego jaki� konkretny przypadek �
znak, i nastêpnika, który formu³uje diagnozê lub wskazuje na rezultat. Zbiory lite-
ratury omenowej istnia³y ju¿ przynajmniej w II tysi¹cleciu przed Chrystusem i s³u-
¿y³y jako swego rodzaju leksykony lub poradniki dla wró¿bity i �widz¹cego�
(ba4ru= [m]) w wyja�nianiu zaistnia³ych znaków. Wiêcej na ten temat zob. M. Hutter,
Religionen in der Umwelt des Alten testaments I. Babylonier, Syrer, Perser (Kohl-
hammer�Studienbücher Theologie, 4), Stuttgart 1996, s. 89-90.96-101.

6 W odniesieniu do funkcji staroorientalnych zbiorów prawnych nie ma w�ród uczonych
jedno�ci. Obok pogl¹du przedstawionego wy¿ej mo¿na jeszcze wskazaæ na hipotezê,
wed³ug której w owych zbiorach widzi siê preskrypcyjne �ród³a prawa. S³abo�ci¹ tej
hipotezy jest jednak fakt, ¿e w posiadanych przez nas dzisiaj licznych pisemnych umo-
wach i aktach procesowych s¹dowa decyzja ani razu nie odwo³uje siê do jakiegokol-
wiek zbioru. Inna jeszcze hipoteza g³osi, ¿e zbiory prawne typu Kodeks Hammurabiego
s¹ dzie³em królewskiej propagandy na podobieñstwo królewskich inskrypcji zwyciê-
stwa. O takim charakterze tych¿e zbiorów mia³by �wiadczyæ do³¹czany do nich prolog
i epilog. Równie¿ i ta hipoteza ma jednak swoje minusy dostrzegane zw³aszcza w tym,
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Wydaje siê, ¿e przekazywane ustnie prawo zwyczajowe by³o nie-
zmienne. Dopiero moment jego spisania otworzy³ mo¿liwo�æ formu³owa-
nia i dokonywania reformacyjnych zmian, bêd¹cych wynikiem nauczania
prawa w szko³ach.

Przepisy prawne w mezopotamskich zbiorach cieszy³y siê w³asn¹
logik¹, niezale¿n¹ od woli prawnej króla. W³a�ciwie ta niezale¿no�æ umo¿li-
wi³a ich redakcjê. Król móg³ siê tymi zbiorami pos³u¿yæ, aby zaprezentowaæ
siê jako �król sprawiedliwo�ci�. W tym celu obramowywa³ je prologiem i epi-
logiem oraz kaza³ publikowaæ na stelach. Najs³ynniejszym przedstawicie-
lem tego typu zbiorów jest �Kodeks Hammurabiego�. Znamy go dzisiaj dziêki
przechowywanej w paryskim Luwrze, wysokiej na 2,25 m, steli z czarnego
diorytu, z tekstem orzeczeñ prawnych wykutym na niej w jêzyku akadyj-
skim z polecenia Hammurabiego, króla Babilonu (1792-1750 przed Chr.).7

Kodeks Hammurabiego rozpoczyna siê prologiem. Jego celem jest
przede wszystkim wys³awianie w³adcy jako idealnego króla, który zosta³
wybrany przez bogów, aby �sprawiedliwo�æ w kraju zaprowadziæ, aby z³ych
i nikczemnych wytraciæ, aby silny s³abego nie krzywdzi³, aby jak s³oñce
nad ciemnog³owymi [nad lud�mi] wzej�æ i kraj opromieniæ� (I, 32-44).8

Korpus kodeksu obejmuje 282 przepisy prawne (paragrafy) zapisane w for-
mie zdania warunkowego, rozpoczynaj¹cego siê od s]umma (�je¿eli�), któ-
re wskazywa³y, jak nale¿y postêpowaæ w rozmaitych, konkretnych spra-
wach wymagaj¹cych rozstrzygniêæ prawnych. W epilogu z kolei, oprócz
ponownego podkre�lenia swojej godno�ci jako wybrañca bogów oraz prze-
kleñstwa rzuconego na tych, którzy nie bêd¹ respektowaæ podanych prze-
pisów, Hammurabi kaza³ wykuæ, ¿e te prawa s¹ �wyrokami sprawiedliwo�ci�

(R XXIV, 1-2) i ¿e zosta³y zredagowane, �aby silny nie krzywdzi³ s³abego,
aby sierocie i wdowie by³a oddawana sprawiedliwo�æ� (R XXIV, 59-62).

Kodeks Hammurabiego (prawdopodobnie r. 1753 przed Chr.) nie by³
pierwszym zbiorem przepisów prawnych Bliskiego Wschodu. Najstarszym,
znanym do tej pory, jest tak zwany �Kodeks Urnamma�. Swoimi sformu³owa-
nymi kazuistycznie prawami, Urnamma, król zjednoczonego Sumeru i Akka-
du (ok. 2112-2095 przed Chr.), pragn¹³ przede wszystkim przywróciæ �spra-
wiedliwo�æ w kraju�.9  Innym starym zbiorem prawnym jest zachowany we
fragmentach �Kodeks Lipitisztara�, króla Isin (ok. 1934-1924 przed Chr.) oraz
tak zwane �Prawa z Esznunna�, zapisane ju¿ w jêzyku akadyjskim najprawdo-
podobniej za rz¹dów króla Daduszy (ok. 1795-1780 przed Chr.), a zatem wy-
przedzaj¹ce Kodeks Hammurabiego o okres mniej wiêcej jednego pokolenia.

Tym, co wyra�nie odró¿nia Kodeks Hammurabiego od jego po-
przedników, jest surowo�æ sankcji i kar, wyra¿aj¹ca siê przede wszystkim
w du¿ej czêstotliwo�ci gro�by kary �mierci i w innowacji w postaci prawa
talionu.10  O ile wcze�niejsze zbiory w przypadku obra¿eñ cielesnych na-
kazuj¹ odszkodowanie materialne w postaci okre�lonej ilo�ci (sumy) sre-
bra11 , o tyle prawo Hammurabiego nakazuje odp³aciæ sprawcy tym samym.
Obra¿eniom cielesnym po�wiêcone s¹ paragrafy 196-208, które wyra¿aj¹
miêdzy innymi nastêpuj¹ce przepisy:

§ 196: �Je¿eli obywatel (awi4lu[m]) wybi³ oko syna obywatela,
jego oko wybij¹.�,
§ 197: �Je¿eli z³ama³ ko�æ obywatela, jego ko�æ z³ami¹.�,
§ 200: �Je¿eli obywatel wybi³ z¹b obywatelowi równemu sobie,
jego z¹b wybij¹.�.

i¿ nie wszystkie kodeksy prawne mia³y swój prolog czy epilog. Ponadto istniej¹ tablicz-
ki gliniane zawieraj¹ce tylko prawn¹, �rodkow¹ czê�æ zbiorów, które gdzie indziej maj¹
i prolog i epilog. Zob. np. E. Otto, Recht/Rechtswesen im Alten Orient, art. cyt. s. 198-201;
N. Lohfink, Im Schatten deiner Flügel. Große Bibeltexte neu erschlossen, Freiburg
1999, s. 65-67.

7 Stelê odnaleziono dopiero w 1902 roku w Suzie w Iranie. Dotar³a tam prawdopo-
dobnie w 1150 r. przed Chr. jako ³up elamickiego króla Szutruka-Nachunte I. Zob.
M. Stêpieñ, Kodeks Hammurabiego (wprowadzenie i przek³ad), Warszawa 1996,
s. 50-51; B. Hrouda, Mesopotamien. Die antiken Kulturen zwischen Euphrat und
Tigris, München 2000, s. 30-31; R. Albertz, i in, Frühe Hochkulturen. Ägypter �
Sumerer � Assyrer � Babylonier � Hethiter � Minoer � Phöniker � Perser, Stuttgart
2003, s. 208-209.

8 T³umaczenie w³asne (tekst: R. Borger, Babylonisch-assyrische Lesestücke. II: Ele-
mente der Gramatik und der Schrift, Glossar, die Texte in Keilschrift, Roma 21994,
286 [ca³o�æ KH 286-314]).

9 Urnamma inspirowa³ siê najprawdopodobniej dekretami reformowymi ostatniego
króla Lagasz Urukagina (ok. 2380), uznawanego za w³adcê, który jako pierwszy
sformu³owa³ wyra�nie idea³ sprawiedliwo�ci spo³ecznej, okre�laj¹c przy tym siebie
jako �ksiêcia, który zawar³ uk³ad z Ningirsu (bogiem miasta), aby bogaci i mo¿ni
nie czynili wiêcej niesprawiedliwo�ci biednemu, wdowie i sierocie�. Wiêcej zob.
K.R. Veenhof, Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Großen
(Das Alte Testament Deutsch. Ergänzungsreihe, 11), Göttingen 2001, s. 66.74-75.

10 Zob. np. M. Hutter, Religionen in der Umwelt des Alten Testaments, dz. cyt., s. 19;
B. Hrouda, Mesopotamien, dz. cyt., s. 31;

11 Np. w Kodeksie Urnamma czytamy: �Je¿eli mê¿czyzna innemu mê¿czy�nie odci¹³
no¿em [�] jego nogê, zap³aci 10 szekli srebra� (§ 18), albo �Je¿eli on [�] wybi³
mu z¹b, zap³aci mu 2 szekle srebra�. W zbiorze z Esznunna znajduje siê przepis:
�Je¿eli obywatel /cz³owiek/ (awi4lu[m]) ugryzie nos drugiego obywatela i mu go
odgryzie zap³aci minê srebra. Za oko zap³aci jedn¹ minê, za z¹b pó³ miny, za ucho
pó³ miny, za spoliczkowanie 10 szekli srebra� (§ 42). T³umaczenie za: H.-W.,
Jüngling, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dz. cyt., s. 5-6.
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Godny podkre�lenia jest fakt, ¿e kara talionu ma spotkaæ sprawcê
szkody na ciele wyrz¹dzonej wolnemu obywatelowi (awi4lu[m]). W przy-
padku osób bez w³asno�ci, poddanych (mus]ke4nu[m]) lub niewolników (war-
du[m]) wystarczy³o odszkodowanie.

Spo�ród najstarszych znanych, utrwalonych pismem klinowym,
staroorientalnych zbiorów prawnych jedynie Kodeks Hammurabiego zna
prawo talionu, wszystkie inne przepisuj¹ odszkodowanie poprzez wyp³a-
cenie okre�lonej sumy pieniêdzy.12  Wobec takiego stanu rzeczy rodzi siê
pytanie o przyczyny i sposób, w jaki zasada talionu wesz³a do babiloñskie-
go prawa. Czy jest ona tylko reliktem prymitywniejszego prawa zwyczajo-
wego, czy te¿ owocem prawnej reformy? Dyskusja na ten temat jest ci¹gle
jeszcze ¿ywa. Niektórzy uczeni przyjmuj¹ mo¿liwo�æ dostrzegania w pra-
wie talionu wp³ywów kulturowych �rodowiska pó³nomadycznych Amory-
tów, z którego wywodzili siê królowie starobabiloñscy, a w którym zasada
odp³aty (talionu) mia³a pewne znaczenie.13  Bardziej prawdpopodobn¹ wy-
daje siê jednak hipoteza, ¿e przepisana w Kodeksie Hammurabiego zasada
talionu jest rezultatem historycznego rozwoju prawa i jego reformy. Mog³a
byæ odzwierciedleniem wy¿szej organizacji pañstwa, które chcia³o zapew-
niæ jak najwiêksz¹ ochronê swoim wolnym obywatelom (awi4lu[m]) oraz
zmniejszyæ ró¿nicê miêdzy obywatelami bogatymi a biednymi. Zgodnie
z prawem talionu bogaci nie byli ju¿ tak uprzywilejowani, gdy¿ dokonaw-
szy przestêpstwa obra¿enia cia³a, ³¹cznie ze �mierci¹, nie mogli siê wyku-
piæ, p³ac¹c wyznaczon¹ sumê pieniêdzy, których mogli mieæ pod dostat-
kiem. Wprowadzenie prawa talionu mo¿e byæ postrzegane równie¿ jako
zalegalizowanie ograniczenia odwetów w ramach tak zwanej zemsty krwi.14

Z faktu, i¿ � jak do tej pory � nie ma ¿adnego jednoznacznego
�wiadectwa egzekwowania kary talionu przepisanej przez Kodeks Ham-
murabiego, mo¿na wnioskowaæ, ¿e tak jak w ca³ym kodeksie, tak i w przy-
padku prawa talionu, chodzi o wskazania orientacyjne dla ucz¹cych siê
prawa i zaprawiaj¹cych siê w sztuce sprawiedliwego rozstrzygania sporów.

Chodzi o miarê, któr¹ nale¿y stosowaæ przy podejmowaniu prawnych de-
cyzji, aby przyszli znawcy prawa mogli byæ tak¿e stró¿ami sprawiedliwo-
�ci spo³ecznej, �aby silny nie krzywdzi³ s³abego, aby sierocie i wdowie
by³a oddawana sprawiedliwo�æ� (R XXIV, 59-62).

2. Zbiory prawne Starego Testamentu i ich idee przewodnie

W Starym Testamencie znajduj¹ siê trzy wielkie zbiory prawne.15

Najstarszym z nich i zarazem najstarsz¹ izraelsk¹ ksiêg¹ prawa jest Ko-
deks /Ksiêga/ Przymierza (Wj 20,22-23,33). W odniesieniu do datacji jego
powstania przyjmuje siê dosyæ du¿¹ rozpiêto�æ czasow¹: IX-VIII w. przed
Chr. Nie wszystkie jego przepisy musz¹ te¿ pochodziæ z tego samego okre-
su. Swoj¹ kompozycjê Kodeks Przymierza zawdziêcza prawdopodobnie
gremium z³o¿onemu z wolnych w³a�cicieli ziemskich i kap³anów, którzy
z rozmaitych praw przejêtych od s¹siadów (Mezopotamia) i z mnóstwa
przepisów obowi¹zuj¹cych w ró¿nych wioskach wybrali to, co wydawa³o
im siê byæ typowe dla Izraela i dla wiary w Boga JHWH, aby stworzyæ
wzorcow¹ ksiêgê prawa. Byæ mo¿e by³ on tak¿e � podobnie jak Kodeks
Hammurabiego � tekstem s³u¿¹cym do nauczania prawa w szko³ach, który
po�rednio wp³ywa³ na s¹downictwo. Zestawienie przepisów prawnych oraz
przykazañ spo³ecznych i religijnych uczyni³o z Kodeksu Przymierza co�
w rodzaju �wczesnej definicji Izraela�.

Drugim wielkim zbiorem prawnym Starego Testamentu jest Ko-
deks Deuteronomiczny (Pwt 12-26). Jest on owocem dostosowania star-
szego prawa (Kodeksu Przymierza) do sytuacji zaistnia³ej wskutek inwazji
asyryjskich (r. 721 i 701 przed Chr.) i stopniowego pogr¹¿ania siê dotych-
czasowego porz¹dku w gospodarczym i spo³ecznym chaosie. W powsta-
waniu kodeksu mieli udzia³ promotorzy reformy przeprowadzonej za pa-
nowania Jozjasza (622 r. przed Chr.), a wiêc prawdopodobnie urzêdnicy

12 H.-W., Jüngling, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dz. cyt., s. 10.
13 Zob. np. H.B. Huffmon, Lex Talionis, w: The Anchor Bible Dictionary, ed. D.N. Fre-

edman, New York 1997, s. 322; R. Albertz i in, Frühe Hochkulturen, dz. cyt., s. 214.
14 Zob. np. G.R. Driver � J.C. Miles, The Babylonian Laws I. Legal Commentary,

Oxford 1952, s. 60; A. S. Diamond, An Eye for an Eye, �Iraq�, 19 (1957), s. 153;
J.J. Finkelstein, Amicaduqa�s Edict and the Babylonian �Laws Codes�, �Journal of
Cuneiform Studies�, 15(1961), s. 98; S.M. Paul, Studies in the Book of the Cove-
nant in the Light of Cuneiform and Biblical Law (Vetus Testamentum. Supplements,
18), Leiden 1979, s. 75-76.

15 Zob. E. Zenger, Die priesterschriftlichen Schichten (»P«), w: Einleitung in das Alte
Testament, ed. E. Zenger u.a., Stuttgart 1995, s. 97-98.103-105; ten¿e, Die vor-
priesterschriftlichen Schichten, w: Einleitung in das Alte Testament, ed. E. Zenger
u.a., s. 120-122; J. Blenkinsopp, Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri
della Bibbia (t³. z ang. S. Venturini), Brescia 1996, s. 232-236.242-251.259-261;
J.L. Ska, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l�interpretazione dei
primi cinque libri della Bibbia, Roma 1998, s. 213-215; N. Lohfink, Im Schatten
deiner Flügel, dz. cyt., s. 67-69; K. Grünwaldt, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das
Recht im Alten Testament, Meinz 2002, s. 19-30.
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królewskiego dworu, wielcy w³a�ciciele ziemscy i kap³ani. Motywacj¹, sil-
nie spo³ecznie nastawionego my�lenia wyra¿onego w przepisach kodeksu,
jest wiara w Boga JHWH, wyzwoliciela narodu.

Za najm³odszy kodeks uznawany jest Kodeks /Prawo/ �wiêto�ci (Kp³
17-26). Jako datê jego kompozycji wskazuje siê czasy powygnaniowe, ok.
515 r. przed Chr. W przepisach tego zbioru manifestuje siê przede wszyst-
kim troska o u�wiêcenie Izraela, które jest dzie³em JHWH. Mieszanie siê
zakazów i nakazów jest oznak¹ podwójnej i komplementarnej dynamiki pro-
cesu u�wiêcania, czyli oddzielania od tego co zwyczajne, profanne i zbli¿a-
nia do Boga. Z tego typu nastawieniem Kodeks �wiêto�ci chce byæ wyznacz-
nikiem norm dla kultu w drugiej �wi¹tyni, ale tak¿e regulowaæ ¿ycie spo³eczne,
a zw³aszcza rodzinne. Jako taki mo¿e byæ uznawany za pismo programowe
dla ca³ego ¿ycia Izraela po katastrofie wygnania babiloñskiego.

Sam fakt istnienia trzech wielkich kodeksów jest ju¿ wyra�nym
znakiem, ¿e prawo starotestamentalne nie jest czym� statycznym, wiecznie
tak samo obowi¹zuj¹cym, lecz podlegaj¹cym zmianom uwarunkowanym
historycznie.

W przepisach prawnych Starego Testamentu zawartych w wymie-
nionych kodeksach wielk¹ warto�ci¹ jest ¿ycie ludzkie. Ta cecha prawa
otrzymuje uzasadnienie teologiczne: ¿ycie jest darem Boga. Prawo Stare-
go Testamentu chroni wiêc ¿ycie cz³owieka, a w odniesieniu do czynów
przeciwko ¿yciu jest bardzo surowe i wyznacza za nie karê �mierci. �mieræ
grozi za wykroczenia niszcz¹ce ¿ycie ludzkie bezpo�rednio, jak zabójstwo
(Wj 21,12; Kp³ 24,17; por. Rdz 9,6; Lb 35,30) oraz te, które wp³ywaj¹
szkodliwie na ¿ycie, niejako podcinaj¹c je u samych korzeni. Chodzi tu
o dzia³ania szkodz¹ce rodzinie i niszcz¹ce rodzinê, w której ¿ycie powsta-
je i jest podtrzymywane, jak cudzo³óstwo, kazirodztwo, homoseksualizm,
zoofilia (Wj 22,18; Kp³ 20,10-16; Pwt 22,22-25) oraz wykroczenia religij-
ne, które s¹ znakiem odwrócenia siê od podstawowego �ród³a i gwarancji
¿ycia, jak¹ jest Bóg, np. ba³wochwalstwo i nak³anianie do ba³wochwal-
stwa (Wj 22,19; Pwt 13,2-16; 17,2-5), blu�nierstwo przeciwko Bogu
(Kp³ 24,11-16) czy bezczeszczenie instytucji kap³añstwa (Kp³ 21,9).

Poza formu³¹ �oko za oko, z¹b za z¹b ��, która bêdzie przedmio-
tem analizy w dalszej czê�ci artyku³u, prawo starotestamentalne tylko jeden
raz � w Pwt 25,11-12 � wyznacza karê okaleczenia: �Je�li siê biæ bêd¹ mê¿-
czy�ni, mê¿czyzna i jego brat, i zbli¿y siê ¿ona jednego z nich i � chc¹c wy-
rwaæ mê¿a z r¹k bij¹cego � wyci¹gnie rêkê i chwyci go za czê�ci wstydliwe,
odetniesz jej rêkê, nie bêdzie twe oko mia³o lito�ci�. Surowo�æ kary wynika
z charakteru przestêpstwa. Organy p³ciowe mê¿czyzny, jako organy prze-

kazywania ¿ycia, reprezentuj¹ tak¿e ¿ycie i ³añcuch pokoleñ w jego rodzi-
nie. Postêpek kobiety by³by zatem wykroczeniem przeciwko ¿yciu rodziny,
a w takich przypadkach prawo Starego Testamentu jest bezkompromisowe.16

W porównaniu z Kodeksem Hammurabiego, który jeden raz naka-
zuje karê ch³osty w postaci 60 uderzeñ (§ 202), przepis w Pwt 25,1-3 �
równie¿ jedyny przypadek w kodeksach starotestamentalnych � ogranicza
ilo�æ uderzeñ: �Otrzyma nie wiêcej ni¿ czterdzie�ci uderzeñ, aby przez
mno¿enie razów ponad tê liczbê ch³osta nie by³a nadmierna i nie zosta³
pohañbiony twój brat w twoich oczach.� (w. 3). Ograniczenie uderzeñ ma
zabezpieczaæ ludzkie prawo do godno�ci, które ma tak¿e przestêpca.17

Je¿eli czyn przestêpczy nie narusza granicy ludzkiego ¿ycia, prawo
Starego Testamentu przepisuje zawsze odszkodowanie, które ma charakter
ekwiwalencji, chyba ¿e � najprawdopodobniej dla celów odstraszaj¹cych �
miara odszkodowania zostaje zwielokrotniona. Na przyk³ad w Wj 22,4-5
czytamy: �Je�liby kto� wypas³ pole lub winnicê i wypu�ci³ byd³o, niszcz¹c
cudze pole, wówczas wynagrodzi (jes]alle4m) tym, co ma najlepszego na swo-
im polu i w swojej winnicy. Je�li powstanie ogieñ i ogarnie ciernie ogrodze-
nia, i spali stertê zbo¿a albo stoj¹ce na pniu zbo¿e, albo pole, wówczas ten,
co wznieci³ po¿ar, winien wynagrodziæ (s]alle4m jes]alle4m) szkody�. Nastêpny
wiersz (Wj 22,6) mówi ju¿ o odmiennym przypadku: �Je�liby kto� da³ dru-
giemu pieni¹dze lub przedmioty warto�ciowe na przechowanie i zosta³oby
to skradzione w domu tego cz³owieka, a z³odziej zostanie wykryty, winien
wyp³aciæ dwukrotne odszkodowanie (jes]alle4m s]ena4jim).

Wystêpuj¹ce w tek�cie hebrajskim s³owo jes]alle4m, t³umaczone jako
�wynagrodzi�, �odszkoduje�, jest form¹ piel od rdzenia s]lm, który w koniu-
gacji podstawowej qal oznacza: �byæ nienaruszonym, kompletnym, wype³-
nionym�18 . W starszych jêzykach semickich, jak akadyjski czy ugarycki,
w koniugacji D (od niem. Doppelungsstamm) � odpowiedniku hebrajskiego
piel, s]lm przyjmuje znaczenie: �zachowaæ nienaruszonym�, �zatrzymaæ w ca-
³o�ci�, �w pe³ni odszkodowaæ�, �przywróciæ do porz¹dku�.19  Je¿eli przyj-

16 Zob. S. £ach, Ksiêga Powtórzonego Prawa. Wstêp � przek³ad z orygina³u � ko-
mentarz � ekskursy (PST II/3), Poznañ 1971, s. 236-237; K. Grünwaldt, Auge um
Auge, dz. cyt., s. 33-34.

17 Por. G. Braulik, Duteronomium II: 16,18-34,12 (NEB 28), Würzburg 1992, s. 185.
18 Od rdzenia s]lm pochodzi równie¿ znany termin hebrajski s]a4lo=m.
19 Zob. L. Koeler � W. Baumgartner, Hebräisches und aramäisches Lexicon, II, Le-

iden 1995, kol. 1419-1421; F. Brown � S.R. Driver � Ch.A. Briggs, The Brown-
Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon with an Appendix Containing the Bi-
blical Aramaic, Peabody (Massachusetts) 1997, kol. 1022.
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miemy, ¿e hebrajskie piel wskazuje na czynno�æ rezultatow¹, sprawiaj¹c¹
zaistnienie jakiego� stanu20 , to wówczas jes]alle4m w zacytowanych tekstach
prawnych (Wj 22,4-5.6) mo¿na odczytywaæ w sensie nakazu odszkodowa-
nia pe³nego � w ca³o�ci i tym samym przywrócenia porz¹dku naruszonego
przez przestêpstwo. Ten kierunek w pojmowaniu wynagrodzenia, odszko-
dowania potwierdza inny przepis: �Kto by w k³ótni uderzy³ bli�niego kamie-
niem albo piê�ci¹, ale go nie zabi³, tylko zmusi³ do pozostania w ³ó¿ku, to
gdy ten wstanie i bêdzie o lasce chodzi³ na dworze, ten, który go uderzy³,
bêdzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwê w pracy (s]ibto= jitte4n), i do³o¿y
starañ, ¿eby go wyleczyæ� (Wj 21,18-19).

Prawo Starego Testamentu zdradza jednak nie tylko szczególn¹ tro-
skê o naprawienie wyrz¹dzonej krzywdy w formie odszkodowania mate-
rialnego, ale tak¿e o pojednanie, które z kolei jest kategori¹ miêdzyludzk¹
i teologiczn¹. Z jednej strony chodzi wiêc o pojednanie miêdzy sprawc¹ a
ofiar¹ i jego rodzin¹. Na przyk³ad Wj 21,28-30 mówi, ¿e wó³, który pobód³
�miertelnie cz³owieka musi zgin¹æ. Jego w³a�ciciel pozostaje wolny. Gdy-
by jednak by³ to kolejny przypadek, a w³a�ciciel wiedzia³ o zagro¿eniu stwa-
rzanym przez wo³u, w³a�ciciel winien ponie�æ �mieræ. �Gdyby za� na³o¿o-
no mu zap³atê (ko4per od kpr � piel � �zakryæ�), to winien za swoje ¿ycie daæ
(wena4tan) taki okup, jaki mu na³o¿¹� (w. 30). Poszkodowana rodzina wy-
znacza cenê okupu i poprzez wyp³acenie go osi¹ga siê pojednanie.21  Wina
przelania krwi zostaje �przykryta� (hebr. kpr) zap³at¹ i to �przykrywaj¹ce�
zap³acenie okupu przywraca porz¹dek.

Z drugiej jednak strony jakiekolwiek przestêpstwo narusza porz¹-
dek ustanowiony przez Boga i st¹d z naprawianiem szkody wi¹¿e siê tak¿e
pojednanie z Bogiem. Pwt 21,1-9 rozstrzyga przypadek znalezienia na polu
trupa zabitego cz³owieka, gdy nieznany jest ten, kto uderzy³. W takiej sy-
tuacji starsi miasta le¿¹cego najbli¿ej trupa maj¹ wzi¹æ ja³owicê i z³amaæ
jej kark w rzece. Nastêpnie maj¹ umyæ rêce nad ja³owic¹ i powiedzieæ:
�Nasze rêce tej krwi nie wyla³y, a oczy nasze jej nie widzia³y. Panie, oczy�æ
(dos³. �zakryj� [kappe4r]) z winy lud swój, Izraela, którego� wybawi³, i nie
obarczaj krwi¹ niewinn¹ ludu swego, Izraela� (ww. 7-8). Pan � JHWH jest

zatem tym, który przywraca naruszony porz¹dek. Wina za niewinnie prze-
lan¹ krew zostaje �zakryta� i Izrael mo¿e znowu ¿yæ w pokoju.22

Zaprezentowane wy¿ej spostrze¿enia, chocia¿ nieliczne, pozwala-
j¹ ju¿ na wyci¹gniêcie wniosku, i¿ w przypadku pope³nienia przestêpstwa
prawo starotestamentalne nie ma na celu karania sprawcy. O ile tylko wy-
rz¹dzona szkoda nie dotyka granicy ¿ycia, prawo nakazuje odszkodowa-
nie, które ma byæ �rodkiem w odbudowie naruszonego zdrowego porz¹d-
ku23 . Sprawiedliwe wyrównanie szkody chroni pozycjê ofiary we
wspólnocie i zabezpiecza jej normalne, takie jak do czasu przestêpstwa,
warunki ¿ycia. Sankcje prawne maj¹ prowadziæ do tego, aby umo¿liwiæ na
nowo wspólne ¿ycie poszkodowanych i sprawców.

3. Prawo talionu w Starym Testamencie

Po omówieniu zagadnieñ uznanych za punkt wyj�cia i fundament
dla najpe³niejszego zrozumienia formu³y talionu w prawie starotestamen-
talnym, czyli miejsca i roli zasady talionu w pozabiblijnym prawie staro-
¿ytnego Bliskiego Wschodu oraz zasadniczego charakteru kodeksów pra-
wa w Starym Testamencie, zw³aszcza w zakresie prawa wyznaczaj¹cego
sankcje za przestêpstwa, czas, by przyjrzeæ siê bli¿ej trzem tekstom biblij-
nym, w których pojawia siê s³awne wyra¿enie.

3.1. Wj 21,23b-25

Najstarsze biblijne �wiadectwo formu³y talionu znajduje siê w Ksiê-
dze Przymierza, w prawie odnosz¹cym siê do zranienia ciê¿arnej kobiety
(Wj 21,22-25):

�22Je¿eli mê¿czy�ni pok³óc¹ siê i potr¹c¹ kobietê brzemienn¹, tak ¿e
poroni (dos³.: tak ¿e wyjd¹ jej dzieci), ale nie wyniknie dalsza szkoda,

20 Do takich spostrze¿eñ doszed³ E. Jenni (Das hebräische Picel. Syntaktisch-sema-
siologische Unterschuchung einer Verbalform im Alten Testament, Zürich 1968;
zob. ten¿e, Zur Funktion der reflexiv-passiven Stammformen im Biblisch-
Hebräischen, w: Studien zur Sprachwelt des Alten Testaments, ed. B. Huwyler �
K. Seybold, Stuttgart 1997, s. 51-60).

21 Zob. B.S. Childs, The Book of Exodus. A Critical, Theological Commentary, Lu-
isville 1974, s. 473.

22 Zob. G. Braulik, Deuteronomium II, dz. cyt., s. 753-754.
23 Biblia Hebrajska nie ma nawet terminu oznaczaj¹cego dos³ownie �karê�. St¹d nie-

którzy bibli�ci preferuj¹ � wydaje siê, ¿e s³usznie � mówienie o sankcji, a nie o ka-
rze. Sankcja mia³aby oznaczaæ konsekwencjê prawn¹ przestêpstwa, która ma zwi¹-
zek z samym przestêpstwem, podczas gdy kara mo¿e abstrahowaæ od czynu
przestêpczego, np. kara wiêzienia, której zreszt¹ w prawie starotestamentalnym nie
ma. Konsekwentnie mówi siê, ¿e ST nie zna prawa karnego, a tylko prawo cywilne,
którym rz¹dzi zasada odszkodowania, i prawo �mierci w przypadkach naruszania
granicy ¿ycia. Zob. K. Grünwaldt, Auge um Auge, dz. cyt., s. 31-32.
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to (�winny�) zostanie ukarany grzywn¹, jak¹ mu wyznaczy m¹¿ tej
kobiety, i da j¹ za po�rednictwem sêdziów. 23Je¿eli wyniknie inna szko-
da, wtedy dasz ¿ycie za ¿ycie, 24oko za oko, z¹b za z¹b, rêkê za rêkê,
nogê za nogê, 25oparzenie za oparzenie, ranê za ranê, siniec za siniec.�
Tekst przedstawia konkretny przypadek prawny: Kobieta brzemien-

na wtr¹ca siê w k³ótniê dwóch mê¿czyzn i przypadkowe uderzenie (potr¹ce-
nie) jednego z nich powoduje poronienie.24  Mê¿czyzna, który uderzy³, musi
wówczas wyp³aciæ odszkodowanie. Wystêpuj¹c¹ w tek�cie liczbê mnog¹ �jej
dzieci� (jela4de=ha4 ) niektórzy odczytuj¹ dos³ownie � chodzi o wiêcej dzieci25 ,
inni za� traktuj¹ jako twór abstrakcyjny, podkre�laj¹cy, ¿e kszta³t dziecka
w sensie wyra¿onym tu przez termin jeled nie jest jeszcze do rozpoznania26 .
Sytuacja mog³aby wiêc dotyczyæ pierwszych miesiêcy ci¹¿y, w których jest
ona jeszcze ma³o widoczna na zewn¹trz, co z kolei t³umaczy³oby brak ostro¿-
no�ci u k³óc¹cych siê mê¿czyzn wobec bêd¹cej przy nich ciê¿arnej kobiety.

Sama formu³a talionu, rozpoczynaj¹ca siê w wierszu 23b, dotyczy
ewentualno�ci innej szkody ()im -)a4so=n jihjeh), która mo¿e wynikn¹æ wsku-
tek owego uderzenia, mianowicie obra¿enia cielesnego lub �mierci.27

Dyskusja nad znaczeniem intryguj¹cej formu³y idzie dzi� w ró¿-
nych kierunkach. Wed³ug hipotezy zaproponowanej przez F. Crüseman-
na28  prawo talionu mo¿e byæ traktowane jako protest przeciwko praktyce
wykupywania siê pieniêdzmi od winy, zaci¹gniêtej na przyk³ad przez spo-
wodowanie obra¿eñ cia³a, stosowanej przez bogatych i mo¿nych: �Nie pie-
ni¹dze i wp³ywy, lecz ma obowi¹zywaæ oko za oko, rana za ranê�.29  Crüse-
mann argumentuje swój pogl¹d odwo³uj¹c siê do skarg prorockich,
zarzucaj¹cych bogatym i mo¿nym nawet cielesne zniewa¿anie biednych
i tych, którzy znajduj¹ siê na marginesie spo³ecznym, np. Am 2,7: �w pro-
chu ziemi depc¹ g³owy biednych [�]�, czy Iz 3,15: �Jakim prawem uci-
skacie mój lud i przygnêbiacie oblicza ubogich?�. Dla takich czynów pra-
wo talionu mia³oby byæ sprawiedliwym wyrównaniem.

Teza Crüsemanna brzmi dosyæ przekonywuj¹co, jednak dyskutuje
siê dzisiaj30  nad zasadno�ci¹ tego, i¿ autor najpierw umieszcza formu³ê
talionu w specyficznym kontek�cie spo³eczno-historycznym (VIII w. przed
Chr.), a dopiero potem wyja�nia tekst. Tymczasem wydaje siê, ¿e kierunek
interpretacji powinien byæ odwrotny.

Inna interpretacja31  bierze za punkt wyj�cia s³owa Lameka przeka-
zane przez Rdz 4, 23-24: �23Lamek rzek³ do swych ¿on, Ady i Silli: «S³u-
chajcie, co wam powiem, ¿ony Lameka. Nastawcie ucha na moje s³owa:
Gotów jestem zabiæ cz³owieka doros³ego, je�li on mnie zrani, i dziecko �
je�li mi zrobi siniec! 24Je¿eli Kain mia³ byæ pomszczony siedmiokrotnie, to
Lamek siedemdziesi¹t siedem razy»�. Wypowied� Lameka zdradza wy-
ra�nie jego pragnienie zemsty, która zatraci³a swoj¹ miarê. W takim kon-
tek�cie formu³a talionu mia³aby ograniczaæ zemstê i ¿¹daæ wyrównania
zachowuj¹cego sprawiedliwe proporcje: Tylko jedno ¿ycie za jedno ¿ycie
i tylko jedna rana za jedn¹ ranê (odp³ata �lustrzana�).

Tego rodzaju wyja�nienie nie bardzo jednak wspó³brzmi ze wska-
zanymi w zarysie w poprzednim punkcie artyku³u g³ównymi ideami prawa
Starego Testamentu, a tak¿e pozostawia trudno�æ uzgodnienia tak rozu-
mianej zasady talionu z innymi przepisami szczegó³owymi.

W Wj 21,22-25 chodzi bez w¹tpienia o nieumy�lne spowodowanie
�mierci lub obra¿eñ cia³a. Gdy jednak w grê wchodzi �mieræ, prawo wyzna-
cza miejsca, w których �nieumy�lny zabójca� mo¿e znale�æ azyl przed m�ci-
cielem krwi (Wj 21,13: �W tym jednak wypadku, gdy [sprawca] nie czyha³
na niego [ofiarê], a tylko Bóg dopu�ci³, ¿e sam wpad³ w rêce, wyznaczê ci
miejsce, do którego bêdzie móg³ uciekaæ zabójca�; zob. te¿ Lb 25,9-34).
Czy¿by wiêc zasada z Wj 21,23 sta³a w opozycji do przepisu z Wj 21,13?

Natomiast w przypadku obra¿eñ cielesnych prawo nakazuje spraw-
cy wynagrodzenie za przerwê w pracy i pokrycie kosztów leczenia
(Wj 21,18-19). Ponadto kara okaleczenia w prawie starotestamentalnym
praktycznie nie jest nakazywana poza jednym, omówionym ju¿, przypad-
kiem opisanym w Pwt 25,11-12. Je¿eli zatem kto� chcia³by widzieæ w for-
mule talionu z Wj 21,23-24 wskazanie na odp³atê �lustrzan¹�, to znaczy
w taki sam sposób i tym samym (�jedno ¿ycie za jedno ¿ycie i jedna rana
za jedn¹ ranê�), to musia³by w jaki� sposób rozwi¹zaæ problem wskaza-
nych wy¿ej trudno�ci.

24 Taka jest powszechna interpretacja zwrotu �wyjd¹ jej dzieci�.
25 Np. F. Crüsemann, Auge um Auge � (Ex 21,24f). Zum sozialgeschichtlichen Sinn

des Talionsgesetzes im Bundesbuch, �Evangelische Theologie�, 47 (1987), s. 413.
26 Np. L. Schwienhorst-Schönberger, Auge um Auge, Zahn um Zahn, �Bibel und Li-

turgie�, 63(1990), s. 164-165.
27 Terminowi )a4so=n s³owniki przypisuj¹ kilka znaczeñ, np. szkoda, nieszczê�cie, z³o,

�miertelny wypadek. Zob. L. Koeler � W. Baumgartner, Hebräisches und
aramäisches Lexicon, I, dz. cyt., s. 71; F. Brown � S.R. Driver � Ch.A. Briggs, The
Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, dz. cyt., kol. 62.

28 F. Crüsemann, Auge um Auge �, dz. cyt., s. 411-426.
29 Tam¿e, s. 426.

30 Zob. np. K. Grünwaldt, Auge um Auge, dz. cyt., s. 127.
31 Jej rzecznikiem jest ostatnio np. H.J. Boecker (Wegweisung zum Leben, Stuttgart

2000, 127-134). Zob. tak¿e H.B. Huffmon, Lex Talionis, dz. cyt., s. 321.
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Argumentem przeciwko rozumieniu formu³y talionu w sensie odp³aty
�lustrzanej� i równocze�nie wskazuj¹cym na konkretn¹, inn¹ interpretacjê
jest obecno�æ i funkcja czasownika �dawaæ� (ntn) na pocz¹tku tej formu³y
(w. 23b: �wtedy dasz ¿ycie za ¿ycie� [wena4tatta4h nepes] tah9at nepes] ]). W Kode-
ksie Przymierza czasownik �dawaæ� (ntn) wystêpuje 13 razy, z tego 5 razy we
fragmencie 21,12-32 dotycz¹cym zabójstwa, zranienia b¹d� czynnego znie-
wa¿ania32 . W tym w³a�nie bloku odnosi siê do p³acenia pieniêdzy i to jako
rekompensaty za spowodowan¹ zranieniem przerwê w pracy oraz za koszty
leczenia (21,19) lub jako odszkodowania za ¿ycie zabitego przez wo³u (21,30.32)
i za poronienie (21,22). Wydaje siê wiêc, ¿e równie¿ w 21,23 prawodawca ma
na my�li odszkodowanie pieniê¿ne za ¿ycie albo zranienie kobiety.

Za pojmowaniem formu³y talionu w Wj 21,23b-24 jako wezwania
do odszkodowania pieniê¿nego przemawiaj¹ jeszcze inne spostrze¿enia.
Na przyk³ad, po³¹czenie wyrazów �x th9t x + ntn� (�x za x + dawaæ�)
odpowiada akadyjskiemu zwrotowi �x kima x + nada4nu�. Niemiecki eg-
zegeta H.-W. Jüngling przebada³ teksty akadyjskie ze wspomnianym zwro-
tem i doszed³ do konkluzji, i¿ chodzi w nim o ustalon¹ terminologiê praw-
n¹, stosowan¹ wówczas, gdy by³o przewidziane odszkodowanie, przy czym
zawsze zdaje siê podkre�laæ aspekt równo�ci.33

Pewien problem w interpretacji Wj 21,23b-24 stanowi tak¿e przej-
�cie w tek�cie z trzeciej osoby (w.22) na drug¹ osobê (w. 23b: �wtedy dasz
¿ycie za ¿ycie� [wena4tatta4h nepes] tah9at nepes] ]). R. Westbrook34  jest zdania,
¿e s³owa �[ty] dasz [�]� odnosz¹ siê do wspólnoty (gminy). Ta wspólnota,
poniewa¿ s¹ trudno�ci ze wskazaniem winnego, ma zap³aciæ warto�æ ¿ycia
mê¿owi owej kobiety. Tekst biblijny nie mówi jednak nic o niemo¿liwo�ci
ustalenia sprawcy. Raczej przeciwnie, sugeruje jego identyfikacjê. On ma
zap³aciæ grzywnê, jak¹ na³o¿y na niego m¹¿ kobiety, która poroni³a.

S³owa �[ty] dasz [�]� najprawdopodobniej nie odnosz¹ siê te¿ do
wspólnoty, która powinna domagaæ siê czego� od sprawcy (np. ¿ycia).
W takim wypadku czasownik �dawaæ� nie mia³by sensu. Adresatem for-
mu³y talionu mo¿e byæ wiêc tylko ten, kto wyrz¹dzi³ szkodê. Formu³a sta-
nowi zatem wezwanie do naprawienia szkody, które �nie ma nic wspólne-
go z odwetem, lecz jest równocze�nie zewnêtrzn¹ stron¹ pojednania�.35

Jak jednak to naprawianie szkody mia³oby wygl¹daæ w praktyce?
Czy mo¿na sobie wyobraziæ, ¿eby kto� dawa³ swoje oko za oko, które wybi³
i z¹b za z¹b? Czy mia³by ofiarowaæ swoje ¿ycie, za ¿ycie które zniszczy³?
Czy mia³by oparzyæ siebie, skoro oparzy³ kogo� innego? Takie rozumowa-
nie jest absurdalne, pozbawione sensu. Takie pojmowanie formu³y talionu
by³oby sprzeczne z jedn¹ z podstawowych idei starotestamentalnego prawa,
jak¹ jest wyrównanie szkody w celu umo¿liwienia normalnego ¿ycia.

Przedstawione wy¿ej argumenty i spostrze¿enia prowadz¹ do wnio-
sku, ¿e formu³a �[ty] dasz ¿ycie za ¿ycie, oko za oko [�]� w Wj 21,23b-24
nie jest na pewno poleceniem zemsty, wykonywania kary �mierci, okale-
czania samego siebie lub innych, lecz nakazem zap³aty, osobie poszkodo-
wanej lub jej rodzinie, sumy pieniêdzy odpowiadaj¹cej warto�ci zniszczo-
nego ¿ycia, oka, zêba itd.

Za argument potwierdzaj¹cy s³uszno�æ zaproponowanej interpretacji
mo¿na uznaæ równie¿ sposób rozumienia zasady talionu w tradycji judaistycz-
nej. W traktacie talmudycznym Baba Qamma 83b czytamy: �Kto zrani³ swo-
jego bli�niego, jest mu winien piêæ rzeczy: odszkodowanie, wynagrodzenie za
ból, koszty leczenia, wynagrodzenie za przerwê w pracy i za zhañbienie. Od-
szkodowanie: Je¿eli on mu o�lepi³ oko, odci¹³ rêkê albo z³ama³ nogê, nale¿y
go potraktowaæ jak niewolnika, który ma byæ sprzedany na rynku i oceniæ ile
by³ wart przedtem, a ile jest wart teraz�.36  Cenn¹ informacj¹ w tym tek�cie
wydaje siê byæ wzmianka o sposobie wyceny konkretnego obra¿enia.

3.2. Kp³ 24,19-20

Nastêpnym tekstem, w kolejno�ci kanonicznej, w którym wystêpuje
formu³a talionu jest nale¿¹cy do Prawa �wiêto�ci fragment Kp³ 24,17-21:

�17Kto zabije cz³owieka, musi ponie�æ �mieræ. 18Kto zabije sztukê
byd³a, ma j¹ wynagrodziæ, ¿ycie za ¿ycie.
19Kto przyda skazê bli�niemu, temu bêdzie uczynione to samo, cze-
go on siê dopu�ci³:
20Z³amanie za z³amanie, oko za oko, z¹b za z¹b. Wed³ug tego, jak¹
skazê przyda³ on temu cz³owiekowi, tak bêdzie jemu przydane.
21Kto zabije sztukê byd³a, ma j¹ wynagrodziæ. Kto zabije cz³owie-
ka, bêdzie zabity.�
Wiersze 17 i 18 oraz 21 stanowi¹ ramy zewnêtrzne tekstu. Wiersz

17 i 21b przepisuj¹ sankcjê �mierci za zabicie cz³owieka (por. Wj 21,12

32 Podzia³ i okre�lenia wed³ug M. Petera w Biblii Poznañskiej (Pismo �wiête Starego
i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych ze wstêpami i komen-
tarzami, I: Stary Testament, red. M. Peter, Poznañ 1991, s. 127-128).

33 Por. H.-W. Jüngling, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dz. cyt., s. 19-20.
34 Lex Talionis and Exodus 21,22-25, �Revue Biblique�, 93 (1986), s. 62-67.
35 L. Schwienhorst-Schönberger, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dz. cyt., s. 166. 36 Der Babylonische Talmud, t³. L. Goldschmidt, VII, Frankfurt am Main 2002, s. 280.
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oraz Rdz 9,5-6). Natomiast wiersze 18a i 21a mówi¹ o konieczno�ci wyna-
grodzenia zabitej sztuki byd³a (jes]allemenna4h). W wierszu 18b mamy cz³on
formu³y talionu �¿ycie za ¿ycie�, który jest jednak oddzielony od pozosta-
³ych cz³onów (w. 20). Ponadto wyra¿enie �¿ycie za ¿ycie� nie znajduje siê
w przepisie wskazuj¹cym na nastêpstwo prawne �zemsty krwi�, gdzie jest
�musi ponie�æ �mieræ� (mo=t ju=ma4t [w. 17b]), lecz w przepisie wskazuj¹cym na
nastêpstwo prawne odszkodowania materialnego (�ma j¹ wynagrodziæ� �
jes]allemenna4h). Cz³on formu³y talionu �¿ycie za ¿ycie� w wierszu 18b nie
powinien byæ wiêc rozumiany w sensie zemsty krwi, lecz jako wskazanie
na odpowiednio�æ w naprawieniu wyrz¹dzonej szkody.

W miarê dos³owne t³umaczenie wierszy 19-20 pomaga oprzeæ siê po-
zornemu wra¿eniu, ¿e zawarto w nich my�l o zem�cie. Formy bierne czasowni-
ków �uczyniæ� ((s8h) i �przydaæ� (ntn) oraz ich u¿ycie bez dope³nieñ sugeruj¹
inn¹ interpretacjê. Inaczej ni¿ w Kodeksie Hammurabiego, gdzie w §§ 196 i 197,
wskazuj¹cych wyra�nie na odp³atê �lustrzan¹�, rzeczowniki �oko� i �ko�æ�
wystêpuj¹ jako dope³nienia czasowników �wybiæ� i �z³amaæ�, w Kp³ 24,20 s³o-
wa �z³amanie�, �oko�, �z¹b� umieszczone s¹ asyndetycznie i bez rz¹dz¹cych
nimi czasowników. Tym samym zastosowane s¹ w innym sensie: �[�] temu
bêdzie uczynione, czego siê dopu�ci³: z³amanie zamiast z³amania, oko zamiast
oka, z¹b zamiast zêba�. Poniewa¿ w Starym Testamencie praktycznie nie ma
kary okaleczania, dlatego te¿ sensem najbardziej odpowiednim dla wyra¿eñ
z wiersza 20 bêdzie odpowiednio�æ zap³aty odszkodowuj¹cej umy�lne obra¿e-
nie cia³a. Takie postrzeganie tre�ci wiersza znajduje potwierdzenie w przytacza-
nym ju¿ przepisie z Wj 21,18-19, który w przypadku zawinionego zranienia na-
kazuje wyp³aciæ odszkodowanie za przerwê w pracy i pokryæ koszty leczenia.

K. Grünwaldt dostrzega jeszcze inny aspekt znaczeniowy przepisu
z Kp³ 24,19-20, zwracaj¹c uwagê na specyficzne znaczenie skazy (mu=m),
któr¹ kto� przydaje swemu bli�niemu. Zwierzê ze skaz¹ nie mo¿e byæ z³o¿o-
ne w ofierze (Kp³ 22,20-24), a mê¿czyzna ze skaz¹ nie mo¿e spe³niaæ funkcji
kap³añskiej (Kp³ 21,17). Skaza uniemo¿liwia zbli¿enie siê cz³owieka do Boga
(Kp³ 21,18). Je¿eli wiêc kto� przydaje skazê swemu bli�niemu, wyklucza go
z kultu i z obcowania z Bogiem. Prawodawcy mia³oby wiêc chodziæ nie tyle
o samo wyrz¹dzenie skazy, ale o skutek takiego czynu. St¹d Grünwaldt pro-
ponuje t³umaczenie: �Zgodnie z tym, co on spowodowa³, nale¿y uczyniæ
w odniesieniu do niego�, a to znaczy, ¿e tak jak sprawca spowodowa³, ¿e
poszkodowany zosta³ wy³¹czony z kultu, tak odpowiednio staje siê ze sprawc¹:
równie¿ on jest przez to wy³¹czony z kultu.37  Dostrze¿one przez Grünwaldta

odniesienie przepisu z Kp³ 24,19-20 do kultu, z sankcj¹ (czasowego) wy³¹-
czenia z niego, nie wyklucza, co zaznacza sam Grünwaldt, obecno�ci w tym
przepisie idei uiszczenia odpowiedniej zap³aty w celu naprawienia umy�lnie
wyrz¹dzonej szkody.

3.3. Pwt 19,21

Trzecim �wiadectwem formu³y talionu w Starym Testamencie jest
prawo odno�nie fa³szywych �wiadków w Kodeksie Deuteronomicznym
w Pwt 19,16-21:

�16Je�li powstanie �wiadek z³o�liwy przeciw komu�, oskar¿aj¹c go
o przekroczenie Prawa, 17dwu ludzi wiod¹cych miêdzy sob¹ spór
stanie wobec Pana przed kap³anami i przed sêdziami urzêduj¹cymi
w tym czasie. 18Je�li ci sêdziowie, zbadawszy sprawê dok³adnie,
dowiod¹ fa³szu �wiadkowi � je¿eli �wiadek taki fa³szywie oskar¿y³
brata swego � 19uczyñcie mu, jak on zamierza³ uczyniæ swemu bra-
tu. Usuniesz z³o spo�ród ciebie, 20a reszta s³ysz¹c to, ulêknie siê
i nie uczyni wiêcej nic takiego po�ród siebie.
21Twe oko nie bêdzie mia³o lito�ci. ¯ycie za ¿ycie, oko za oko, z¹b
za z¹b, rêka za rêkê, noga za nogê.�
Podobnie jak w wyja�nianym wcze�niej (p. 3.1) prawie o zranie-

niu kobiety ciê¿arnej w Wj 21,22-25, tak i w zacytowanym wy¿ej prawie
o fa³szywych �wiadkach formu³a talionu znajduje siê na koñcu jednostko-
wego przepisu (Wj 21,23b-25; Pwt 19,21b). Mo¿na to odczytywaæ jako
jedn¹ z oznak wskazuj¹c¹, i¿ formu³a ta jest wtórnym dodatkiem do za-
mkniêtego ju¿ tekstu. O ile jeszcze w Wj 21,23-25 po³¹czono j¹ syntak-
tycznie z kontekstem poprzedzaj¹cym (�Je¿eli wyniknie inna szkoda, wte-
dy dasz ¿ycie za ¿ycie, [�]�), o tyle w Pwt 19,21 stoi asyndetycznie poza
konstrukcj¹ zdania, które jest przed nim. W celu wiêc wyja�nienia sensu
formu³y talionu do³¹czonej do podanego wy¿ej prawa, nale¿y najpierw zro-
zumieæ samo prawo.

Najogólniej mo¿na powiedzieæ, ¿e chodzi w nim o zabezpieczenie
procesów s¹dowych. W staro¿ytnym Izraelu �wiadek by³ w nich równo-
cze�nie oskar¿ycielem. �wiadek lub ofiara przestêpstwa mia³ prawo
i obowi¹zek udaæ siê do � z³o¿onego ze starszych miasta i dzia³aj¹cego
w bramie tego miasta38  � s¹du i przedstawiæ ca³¹ sprawê. Jego wypowied�

37 Por. K. Grünwaldt, Auge um Auge, dz. cyt., s. 129-130.

38 Szerzej na ten temat zob. np. G. Szamocki, Motyw bramy w Nowym Testamencie.
Przyczynek do teologii biblijnej, Pelplin 2001, s. 34-36.
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by³a czêsto decyduj¹ca dla zapadaj¹cego wyroku. O tym, ¿e w praktyce
dochodzi³o w takich procesach do nadu¿yæ, i to zwi¹zanych z krzywoprzy-
siêstwem, informuj¹ niektóre teksty biblijne (np. 1Krl 21,1-16 [s¹d nad
Nabotem]; por. Am 5,10.12). Prawdopodobnie z tego powodu, gdy w grê
mia³a wchodziæ kara �mierci, tradycja deuteronomistyczna wprowadzi³a
do izraelskiego prawa tak zwan¹ regu³ê dwóch �wiadków (Pwt 17,6: �Na
s³owo dwu lub trzech �wiadków ska¿e siê na �mieræ; nie wyda siê wyroku
na s³owo jednego �wiadka�), któr¹ pó�niej dodano tak¿e do Pwt 19,15,
gdzie nabra³a cech uniwersalno�ci, odnosz¹c siê do wszystkich przypad-
ków (�Nie przyjmie siê zeznania jednego �wiadka przeciwko nikomu, w ¿ad-
nym przestêpstwie i w ¿adnej zbrodni. Lecz ka¿da pope³niona zbrodnia musi
byæ potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech �wiadków�).39

Na wielkie znaczenie sk³adanych pod przysiêg¹ �wiadectw w sta-
roizraelskich procesach s¹dowych wskazuje równie¿ obecno�æ zakazu krzy-
woprzysiêstwa w formie przykazania dekalogu (dziewi¹tego � wed³ug li-
czenia ¿ydowskiego oraz prawos³awno-reformowanego lub ósmego �
wed³ug numeracji katolików i luteran): �Nie bêdziesz fa³szywie �wiadczy³
przeciw bli�niemu twemu� (Pwt 5,20).

Prawo wyra¿one w Pwt 19,16-21 ma najwyra�niej na celu ochronê
oskar¿onych przed fa³szywymi �wiadkami. Za krzywoprzysiêstwo temu
kto je wypowiada, nale¿y wyznaczyæ tak¹ sam¹ karê, jaka spotka³aby fa³-
szywie oskar¿onego, gdyby owo fa³szywe �wiadectwo zosta³o uznane za
prawdziwe: �[�] je¿eli �wiadek [�] fa³szywie oskar¿y³ brata swego �
uczyñcie mu, jak on zamierza³ uczyniæ swemu bratu� (19,18-19). S³owa
wiersza 20 stwierdzaj¹ jednoznacznie, ¿e celem takiego prawa jest odstra-
szenie od fa³szywego �wiadczenia: �[�] a reszta s³ysz¹c to, ulêknie siê
i nie uczyni wiêcej nic takiego po�ród siebie�. Do³¹czona za� na koñcu
formu³a talionu �¿ycie za ¿ycie, oko za oko [�]� (w. 21b) ma to odstrasze-
nie spotêgowaæ i uczyniæ jeszcze bardziej skutecznym. Poniewa¿ jednak,
jak ju¿ zauwa¿yli�my, w Starym Testamencie praktycznie nie wystêpuje
kara okaleczenia, dlatego równie¿ i w Pwt 19,21 formu³ê �¿ycie za ¿ycie,
oko za oko [�]� nale¿y rozumieæ w sensie przeno�nym jako zasadê spra-
wiedliwego wyrównania, a nie zemsty.

39 Za takim wnioskiem przemawia tak¿e to, ¿e wiersz 15 ró¿ni siê od wierszy 16-20
pod wzglêdem formy jak i tre�ci. Zasada w w. 17 ma charakter apodyktyczny i do-
maga siê dwóch �wiadków dla wszystkich przypadków, za� prawo w ww. 16-20
jest kazuistyczne i mówi o przypadku wi¹¿¹cym siê z jednym �wiadkiem. Zob.
A.D.H. Mayes, Deuteronomy (New Century Bible Commentary), London 1987,
s. 289; G. Braulik, Duteronomium II, dz. cyt., s. 142-143.

Zakoñczenie

Wed³ug biblijnej tradycji stwarzanie �wiata by³o ukierunkowane na
¿ycie i to w jego najwy¿szej formie, jak¹ jest ¿ycie cz³owieka (zob. Rdz 1,3-
31), za� pochodz¹ce od Boga prawo ma to ¿ycie chroniæ, zw³aszcza przez
regulowanie relacji z Bogiem, zapewniaj¹cej uszczê�liwiaj¹ce b³ogos³awieñ-
stwo (por. Pwt 12,28; 15,9-10; 26,16-19). W tym prawie jest tak¿e formu³a
talionu �oko za oko, z¹b za z¹b�. Jej interpretacja zaproponowana powy¿ej
mo¿e niektórych dziwiæ, a nawet zaskakiwaæ, jednak takie rozumienie tej¿e
zasady wydaje siê odpowiadaæ g³ównym ideom starotestamentalnego pra-
wa. Formu³a talionu we wszystkich trzech kontekstach, w których wystêpu-
je, zosta³a zastosowana dla wyra¿enia troski prawodawcy o ¿ycie cz³owieka,
a szczególnie o harmonijne ¿ycie w ludzkich wspólnotach. Za ka¿dym ra-
zem, byæ mo¿e jako owoc obecno�ci w szkolnym systemie nauczania prawa
� we wspania³ej, mnemotechnicznie dojrza³ej formie, wyra¿a zasadê, ¿e ka¿-
da niesprawiedliwo�æ, ka¿de przestêpstwo musi byæ sprawiedliwie wyrów-
nane. Przestêpca nie mo¿e mieæ korzy�ci ze swojego z³ego czynu. St¹d przy
pomocy tej formu³y i w odniesieniu do ró¿nych przyk³adów osób potrzebu-
j¹cych szczególnej ochrony w rozmaitych sytuacjach, jak ciê¿arna kobieta,
która poroni³a i odnios³a inne obra¿enia, gdy próbowa³a godziæ sprzeczaj¹-
cych siê mê¿czyzn, jak niewinnie wykluczony z kultowej wspólnoty z Bo-
giem czy jak cz³owiek oskar¿ony przez fa³szywych �wiadków, wskazuje na
konieczno�æ odpowiednio�ci zap³aty odszkodowuj¹cej wyrz¹dzon¹ krzyw-
dê i sprawiedliwego wyrównania. Przy takim zastosowaniu tej formu³y cho-
dzi wreszcie o to, aby sprawca nigdy nie ¿y³ kosztem swej ofiary, lecz aby
oboje mogli ¿yæ dalej w pokoju (bes]a4lo=m).

Ewangelista Mateusz, wk³adaj¹c formu³ê talionu w usta Jezusa
(Mt 5,38) i cytuj¹c j¹ jako formu³ê samodzieln¹ i niezale¿n¹ od jej po³¹czeñ
kontekstowych w Starym Testamencie, najprawdopodobniej rozumia³ j¹
w sensie i zemsty, i odszkodowania. Na zrozumienie w sensie zemsty wska-
zuj¹ dalsze s³owa Jezusa: �A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu z³e-
mu. Lecz je�li ciê kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi� (5,39).
Natomiast na odszkodowanie mo¿e wskazywaæ kolejne zdanie: �A temu,
kto chce siê z tob¹ s¹dziæ i zabraæ ci tunikê, zostaw tak¿e p³aszcz� (5,40).
Wed³ug takiej interpretacji s³owa Jezusa z formu³¹ talionu by³yby kierowane
nie do sprawcy lub wspólnoty � jak w przyk³adach ze Starego Testamentu �
lecz do poszkodowanego, aby ten w imiê mi³o�ci zrezygnowa³ nie tylko z od-
wetu, ale i z nale¿¹cego mu odszkodowania. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e nie-
kiedy odszkodowanie wi¹za³o siê z trudno�ciami i mog³o prowadziæ do in-
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nego rodzaju nadu¿yæ czy nawet przemocy. A wol¹ Boga jest, aby nie by³o
przemocy (por. Rdz 6,11.13). Czy¿ wiêc s³owa Jezusa w Mt 5,38-42 nie s¹
faktycznie �wiadectwem, ¿e On wype³nia³ Prawo? A mo¿e w³a�nie tego ro-
dzaju Jezusowa wypowied� intensyfikuje wymagania stawiane uczniom, tak
samo jak na przyk³ad pierwsza i druga antyteza z �kazania na górze� (5,21-
22 i 5,27-28)? A mo¿e po prostu w Mt 5,38-42 Jezus ods³ania, podobnie jak
w innych miejscach, pierwotny i w³a�ciwy sens orêdzia Bo¿ego wyra¿onego
na kartach ksi¹g Starego Przymierza?

Summary

This paper presents an interpretative study of the talion formula:
�eye for eye, tooth for tooth�, occurring in three law codes of the Old Testa-
ment, shown against a background of history, function and meaning of this
principle in the oldoriental law, particularly in the Code of Hammurabi, as
well as in fundamental rules of the oldtestamental law.

The research has showed that the famous formula of the Bible sho-
uld be understood in the meaning of a rule, which confirms the legislator�s
intention to protect a human life, especially in the dimension of the social
human relations. The expression �eye for eye, tooth for tooth�, stated in the
context of a concrete law regulation cannot be understood as a calling to
retaliate, revenge, but as an order to rightly pay for harms and give equiva-
lents. Such form of satisfaction should also be an external sign of concilia-
tion between an offender and their victim, what would make possible a new
common life in peace.

W ksi¹¿ce Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardyna³em Josephem
Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori czytamy o wezwaniu papie¿a Paw³a
VI do wznowienia badañ nad dzia³alno�ci¹ z³ego ducha.1  Wed³ug Papie¿a
we wspó³czesnej teologii zbyt ma³o uwagi po�wiêca siê temu tematowi.
Nie jest dzisiaj wyj¹tkiem, nawet w �rodowisku chrze�cijan, opinia, ¿e z³y
duch nie mo¿e ingerowaæ w ¿ycie cz³owieka. Dzie³o zbawcze Jezusa, Jego
mêka i zmartwychwstanie, jest rozumiane przez wielu jako definitywna
klêska szatana, po której nie ma on ju¿ prawa wp³ywaæ na cz³owieka i na
�wiat. Z³o jest przez nich interpretowane jako dzie³o wy³¹cznie ludzkiej
z³ej woli. Szatan, wed³ug nich, mo¿e kusiæ do z³a, ale nie ma sensu mówiæ
o demonicznych zniewoleniach. Czy mo¿na siê zgodziæ z t¹ opini¹? Ce-
lem tego artyku³u jest przedstawienie w wielkim skrócie nauki Pisma �wiê-
tego o dzia³alno�ci z³ego ducha.

1. Stary Testament

W ST mowa jest o z³ych duchach pod ró¿nymi imionami, które
wskazywa³y na szczególne z³o, z którym je ³¹czono. Tak wiêc oprócz okre-
�lenia �z³y duch� (1 Krl 22,22; 2 Krn 18,21) mowa jest o duchach niezgo-
dy (Sdz 9,23; 1 Sm 16,14-16,23; 18,10; 19,9), duchach zniszczenia (Jr 51,1),
okrutnych anio³ach (Prz 17,11), anio³ach �mierci (Prz 16,14), zwiastunach
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1 Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia Vitto-
rio Messori, Kraków 1986, s. 118.


